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 العمل الصالح الناجح الرافع ہلل عزوجلّ 

 وب كاشفًا للغيوب لكل قلب خال منالحمد هللا رب العالمين الذى أرسل النبى الحبيب المحببسم اهللا الرحمن الرحيم 
 .العيوب، وجعله اهللا ضياءاً للقلوب 

اع البشرية، وآالم النفوس والصالة والسالم على الحبيب األعظم والطبيب األكرم الذى علمه مواله كل مايزيل أوج
 .اإلنسانية سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 

صلى اهللا شياء التى جاء بها رسول اهللا نشروا الموّدة والرحمة والعطف والشفقة والحنان واألنحن نحتاج إن شاء اهللا ألناس ي
 : ها وقال لنا أذكروها لّف بها القلوب وجمعها على حضرة عالم الغيوب، والتى ربنا ذّكرنا بوأ عليه وسلمّ 

بماذا ألف بين القلوب يا إخوانى ؟ )  103:آل عمران(  ﴾َواذُْكُروا نِْعَمَة اهللا َعلَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم  ﴿
بين القلوب والتى يقولون ل اهللا ألّف بها سيدنا رسو هذه هى البضاعة التى .. والرحمة بالمحبة والموّدة والحنان والعطف والشفقة 

 ؟ كيف يُرّوض هذه الوحوش ويجعلها بهذه الشاكلة ف ،فيها أن العرب كانوا كالوحوش الكاسرة

.. عزوجّل لنا أجمعين  لذين نحمل هذه البضاعة وتكليف اهللامانة ونحن افنحن الذين يحملون هذه األ.. بهذه البضاعة 
 :ر هذه البضاعة نحن أجمعين وأنا معكم مكلفين أن ننش

..  ولذلك مالذى يُعلمنى ان هذا الرجل معه بضاعة رسول اهللا ؟ هذه األوصاف التى معهــ فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اهللا لِْنَت لَُهْم  ﴿
َلْو  وَ .. يكون معه بضاعة رسول اهللا يا إخوانا ؟ ال هذا هل ف، والذى معه هذه األشياء لكن معه الفظاظة والغلظة والقسوة والشّدة
 .بهذه الكيفية يتركوك، فدائما مجتمعات الصالحين تجدهم  ) 159: آل عمران(  ﴾ ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

فهل هذه أخّوة ؟ أنا الزلت .. أنا أعجب أحيانًا أنّى أجد أخًا معنا ويعامل أخيه بشدة أو جفاء او تعُنت أو بقسوة ولذلك 
وصاف النورانية النبوية والتى كان عليها الحضرة ويضع مكانها األ كبير يجلخ هذه األوصاف التى فّى ــ  لحجر جلخــ  اً محتاج

 .، والتى كان عليها الصالحين فى كل مكان وزمان المحمدية

ل سيبقى على األرض  ن فى هذا الزمان وفى هذا الوقت تجملوا بهذه البضاعة أوالً، ثم قاموا ناشرين لها، هلو أن المسلمي
 .إذن فما الذى صّد الناس ؟ الجفاة الغالظ فى عرض بضاعة رسول اهللا .. كلها رجالً ال يدخل فى اإلسالم ؟ ال واهللا 

من أنت تشترى هل ف.. معك السماحة، وانتم ترون التجار العاديين .. دين اهللا فالبد وان يكون معك اللين أنت تعرض 
م تشترى من الُمتجهم أ.. سماحة فى البيع والشراء ؟ وعنده ذى يّبش فى وجهك ويتحّدث معك بلين التاجر الهشوش البشوش وال

 غليظ القلب الذى ال تعرف ان تأخذ منه وتُعطى معه ؟ تشترى ممن ؟ 

 ذابةو مخاطبة القلوب وتليين القلوب وإبضاعتنا أساسها هيعنى .. وهذه البضاعة أشّد .. هى نفس الحكاية يا إخوانا 
وهذا الكالم كله ال .. التى تمنع القلوب من مشاهدة الغيوب من القلوب، والقضاء على العيوب  الشحناء وكل مال يحبه اهللا عزوجلّ 
يُعطينا حديثًا عظيمًا يقول  صلى اهللا عليه وسلمّ ولذلك سيدنا رسول اهللا . . صلى اهللا عليه وسلمّ يتم إال بواسطة الحبيب المحبوب 
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 : فيه 

ليلين  )حتى تكون أقسى من الحجارة  من الزبد، وإن اهللا ليُقسى قلوب رجالٍ حتى تكون ألين  قلوب رجالٍ   ليلينإن اهللا( 
حتاجون إلى ي فاة الطبع وغالظ النفوس، وهملقلوب وجُ قلوب رجال حتى تكون ألين من الزبد وهذه القلوب تجذب حتى قساة ا

 . نجذبهماللين والموّدة لكى 

 وبة والرجوع إلى اهللا،أال يحتاجون إلى أحٍد يدعوهم إلى التوبة واألة حاليًا والذين إنتشروا فى المجتمع الجماعة البلطجي
وهل من يفتح لهم الباب يكون ممسكًا بالسيف ؟  اجون إلى من يفتح لهم باب التوبة،فهل نسّد عليهم الباب وإنتهى األمر ؟ يحت

 هو الذى يفتح لهم الباب ؟ فماذا يحتاجون ؟ وهذا مسك سالحاً ويريد ان يميتهم يفتح لهم الباب ؟ او من يلأو من يمسك عصاً 

باب كرم اهللا فيدخلوا من هذا الباب .. باب عفو اهللا .. باب توبة اهللا .. يريدون اللين والموّدة لكى يفتح لهم رحمة اهللا 
 .تائبين منيبين إلى حضرة رب العالمين عزوجّل 

رجالً  99الرجل الذى قتل : النبى أعطى لنا المثل فى بنى إسرائيل يشتدون أيضاً، وحضرة سهم  ،لكن الواحد يشتّد عليهم
إبعد عنى : فقال .. كذا   :عنده تهاون وال لين ــ وقال له  انا أريد ان اتوب، فذهب إلى رجٍل عابٍد ــ وهذا العابد شديد ليس: وقال 

 .الباب لماذا ألنه سّد عليه .. ال مانع واكمل به المائة :  حتى ال ينزل عليك غضب ربنا ويأخذنى معك، قال له

ما الذى : باهللا واذى على قلب نبٍى تقى نقى، فقال له ثم ذهب للرجل العارف  ،أين يذهب هذا الرجل ؟ فأكمل به المائة
أنتم على غير : قول لهم ون.. حتى انهم يقولون من يطرق الباب يُفتح له على الفور ..  عنك التوبة ؟ الباب مفتوح دائماً  يمنع

 لماذا ؟ .. صواب 

ء الليل وأطراف ؟ باب اهللا لن يُقفل ومفتوٌح أناألن الباب متى أغلق حتى يحتاج إلى من يطرق عليه ؟ متى قُفل هذا الباب 
 :النهار 

هو ميعاد الغلق ؟ ال متى يُقفل ؟ ومتى ) يبسط يده باليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ( 
لنا أن نكون على هذه الوتيرة ونحن محتاجون كففتح له الباب وادخله من الرحاب، .. وهو مفتوٌح دائماً للطالبين غلق، يوجد ميعاد 

 . 

لى أبواب حضرة الكريم ك الناس إالذى ال يُسّد األبواب يكون صورة من الداعى الذى يسليكون صورة من الداعى 
هذا هو طريق التوبة، ربنا .. إن األبواب مفتوحة ولكنه فقط يعرفهم الطريق .. ، فال يقول أنه يفتح األبواب ؟ ال الوهاب عزوجلّ 

 يكون هذا ؟ متى  )31:النور( ﴾َوتُوبُوا إَِلى اهللا َجِميًعا أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  ﴿: عندما قال 

الحج أو فى الجمعة فى ب ام فى العشاء ؟ من الذى يُحدد الميعاد ؟ هل فى رمضان ام أو فى العصر ام فى المغر  الظهر أم
: فيقول اهللا .. انا رجعت : وأنا قبلت، يقول : أنا تبت، يقول له : مفتوحة فى كل وقت مادام يقول .. الخميس أو غيره ؟ ال فى او 

 .وانا بفضلى الكبير عليك ُجدت 
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لفضل اهللا جّل فى  ضء اهللا ألن عطاء اهللا وإكرام اهللا ينزل آناء الليل واطراف النهار لكل من يتعرّ وإكرام اهللا وعطا فضل اهللا
 .ُعاله 

 ألن هؤالء أطباء رحماءلماذا تنجح دعوة الصالحين مع العصاة والبلطجية والمذنبين ؟ .. نحن محتاجون إلى هذا األمر 
خذه بالراحة ؟ انه مريض ويجتاج ان تأتدخله السجن حتى تنقله ألمريض ؟ وانت كيف تتعامل مع ا.. يعتبرون انه هؤالء مرضى 

 .وتُعطى له العالج إلى ان يُشفى 

هل هناك مرٌض أشد من الوقوع فى الذنوب ؟ هل هناك مرٌض  مرٌض أكبر من مرض البعد عن حضرة اهللا ؟وهل هناك 
 أقسى واّمر من نسيان الحبيب المحبوب ؟ 

هل تسمعوا عنه ؟ .. يا إخوانا ؟ هو مرض إسمه مرض الغفلة  وما هى أشد األمراض.. قفون فيها إنها امراٌض شديدة ووا
 هل هناك مرٌض أشّد منه ؟ 

احد الصالحين كان ماشيًا فى .. من كان عنده كل أمراض الجسم ويراقب اهللا فهذا ليس عنده شيئًا نهائيًا وليس بمريض 
 :، فأول ماصل عنده سمعه يقول يرزنابقف عليه الذباب والتنزف صديد وي حهوجرو  اً الطريق ورأى رجالً نائماً ومريض

انت تحمد اهللا على ماذا ؟ فأنت ــ كلك امراض ــ جميعك أمراض وذباب وزنابير واقفة عليك ؟ : فقال له ] الحمد هللا [ 
 كثر من ذلك ؟ ألم يجعل لى لساناً ذاكراً ؟ مادام قد جعل لى لسناً ذاكراً فماذا اريد أ: فقال له 

 ماذا أريد من الدنيا أكثر من ذلك ؟  ]ألم يجعل لى لساناً ذاكراً وبدناً على البالء صابراً وقلباً شاكراً ؟ [ 

أو ذوى رحٍم لك ومريض بمرض الغفلة، كيف تعالجه من هذا المرض ؟ فعندما تجد لك جارًا او اخاً أو رفيقك فى العمل 
 : دانية ويقولون لك هناك اهللا ستنزل فى طبقات جهنم الإن شاء له تعالى يا فالن، انت : أتقول 

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه ) 31(ثُمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوُه ) 30(ُخُذوُه فـَغُلُّوُه  ﴿ هل هذا ) الحاقة (  ﴾ )32(ثُمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ
 ؟ األسلوب يجعله يمشى معك ويتعالج 

الحقيقة صغير، ألنه لو علم  فالبد وان يعامله كمريض، يعامله كطفلٍ ..  يعادينىأيضاً الى يا أخى ؟ و مالك وم: سيقول لك 
يا غافل يا جاهل مثل الطفل الصغير ال يعرف ما ينفعه : أما الذى أبعده عن حضرة اهللا هو أن أقول له .. ما بُعد عن اهللا طرفة عين 

 .وما يضره 

هل ولكن برفق وبلطف وبلين، واحد نائم كيف توقظه ؟  وماذا يحتاج الغافل ؟ من ينههُ .. ماذا يحتاج الجاهل ؟ من يعلمه 
، ويمكن ان كثيراً صلى اهللا عليه وسلمّ إذن فكيف نوقظه ؟ كما علمنا رسول اهللا سيقوم ويتعارك معك تى بطبلة وتدق بجوار أذنه ؟ تأ

 : الباب قليالً وتقول  تدق الباب أوالً وتفتح.. من إخواننا يعرفون هذه الحكاية 

روحه ال إله إال اهللا وُتكررها ثالث مرات ألنه من الجائز وأنت توقظه تكون الروح سائحة وال تستطيع الرجوع بسرعة فتخرج 
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 .على ال إله إال اهللا 

ما الذى جعلك تنام إلى انت مازلت نائمًا لماذا ؟ : لكن تدق الباب بشدة وتقول له .. قم يا فالن : بعد ذلك تقول له 
 : سيوف يتعارك معك اآلن ؟ 

.. اللين .. لرفق ادنيانا يا إخوانا ماذا تريد منا ؟ ] مادخل الرفق فى شيٍء إال زانه، وما دخل الخرق فى شيٍء إال شانه [ 
 .والعطف والحنان بمن ؟ بكل بنى اإلنسان .. الشفقة 

] إلى من ينبهه برفق ولين يقيم الحجة لرب العالمين عزوجّل يحتاج  ن،ه مسكيكل من يجهل هذا الدين فهو سائر فى غي[ 
 خذهم ؟ يف نأك.. رب العالمين خوانك المسلمين المنصرفين عن طاعة ، فما بالك بإفأنت أديت ما عليك

 : قريبين ماذا تفعل معهم مفما بالك بإخوانك البالهوادة وبالرفق وباللين 

امل الناس كما يعاملهم رب الناس، هل ربنا عإفرض أن أحدهم أخطأ ؟ ) 88:الحجر( ﴾ِمِنيَن َواْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمؤْ  ﴿
يرى فى ذهنه أنه وجدت واحد اتعب نفسه وبذل مجهودًا عظيمًا من أجلك ف.. يحاسب على العمل أوًال أم على النية ؟ على النية 

ما هذا الذى فعلته : فلماذا تجرحه وُتسفهه وُتحطمه وتقول له .. ائياً ان هذا العمل ليس له لزوم نهيقدم لك عمالً طيباً، وانت ترى 
 ؟ ماذا فعلت ؟ 

: أفعل ؟ هو نيته مادامت كانت نية طيبة، تقول له  ماذاف.. هل هذا يليق بمؤمن شفيق ؟ ال .. وتجعله يندم على ما فعله 
فعندما أثنى عليه فى البداية يسمع ويعى ولم .. ون كذا صادقة وكنت تريد عمًال عظيمًا لكن كان يمكن أن يكأحسنت ونيتك أنت 

قًا فى صدره ال يلتئم لكن عندما أبدأ على الفور وامسك الفأس واحطمة ؟ انا احطم أخى أجرح كبرياءه وأضع ش.. عنى ينصرف 
 . صلى اهللا عليه وسلمّ أبداً ولم يكن هكذا أصحاب رسول اهللا 

إلسالم وقع فى المعصية، فماذا تفعل له ؟ تعتزله اان اخاك فالن الفالنى أخوك فى :  نهرضى اهللا عابو الدرداء سيدنا قالوا ل
 : رضى اهللا عنهفقال ماذا ستفعل له ؟ .. أو توبخه أو تؤنبه 

كذلك أخاك إذا وقع فى الذنب يحتاج : نأخذ بيده، قال  :؟ قالوا أرأيتم لو أن أخًا لكم وقع فى بئٍر ماذا كنتم فاعلين [ 
 .] خذ بيده من يأ

وتكون أنت السبب وليس من يجعله يزيد فى الغواية، فلو كلمته كالم جارح وشديد يزيد فى العناد والغواية والنفس عنادية 
 .فى بُعده عن اهللا والزيادة فى هذه الغواية وهذه العماية 

 .هللا، فنحن لنا الظاهر واهللا يتولى السرائر اوالطوايا والنوايا التى ال يعلمها إال فنحن نحاسب الناس يا إخوانا على النوايا 

وأحضرت الكوب ومن شدة فرحها وهى تجرى وقعت منها الكوب فرحة  اريد ان أشرب، وذهبت وهى: قلت لها إبنتى 
لكن أنا أخاطب إبنى وتناول الكوب .. هل أضربها ؟ ام أقول لها هونى عليكى ؟ هل كانت نيتها أن تكسرها ؟ ال .. وانكسرت 
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 . اً رى وألقاها فى األرض فكسرها وهذا عمداً وتهور بجوا

، فال تمسك بالعيب أو صديقك لم يتعّمد وانت لم ترى فيه نية العمد وانت تتلّمس ألخيك البراءة من العيبفمادام أخوك 
اذا ال يلقى علّى السالم ؟ لملماذا ال يكلمنى : تقول .. قليالً عنك  لكنك ترى أخاك ُمعرضٌ  ،إذا كانت هناك أّدلة شرعية ظاهرة إال

 لماذا ؟ .. تُهمة  50؟ وتبدأ تضع على هذا الموضوع 

أال يكون مشغوًال بهمٍّ أو غمٍّ يجعله ال يراك وال يرى أحوالك وال يدرى بك، ألن اإلنسان عند الغّم أو الهّم ال يُيشعر بمن 
العيب فّى وليس : فإن لم تجد له ُعذرًا من السبعين فقل  )إلتمس ألخيك سبعين ُعذرًا : ( تمس له الُعذر لفا.. حوله يا إخوانا 

 .خى العيب فى أ

إخواننا حادة وزيادة عن اللزوم فتقطع األواصل والعالقات والمودة بالشدة التى فيها، هذه السكين  فأنا أرى أن سكين
لكن .. على المشركين أو على اليهود  المانع ومطلوب، أجعلها على الكافرين أو أجعلها.. اقسو على نفسك .. تكون على النفس 

 ..ين ؟ ال نالمؤم

نَـُهْم  ﴿ النصيحة بالطريقة .. فنحن أيضًا نحتاج للعالج، وماهو ؟ العلم )  29:الفتح(  ﴾َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ
 .المؤانسة مع الناس لنقربهم إلى اهللا عزوجّل .. المجالسة .. الصحيحة 

يسمع للشيطان، انا أجعله يسمع لحظة للشيطان ولحظة هو راحة واحدة واحدة ــ لكى تسمع أذنه كلها فلو تكون ــ بال
فقط يحتاج إلى الرحمة .. أجتهد معه إلى ان اطرد الشيطان ويكون سمعه بإذنه كلها لحضرة الرحمن يسمع لنداء الرحمن، وأظّل 

 .والشفقة واللين 

فهم ال يحضرون إلى الجوامع وال .. فلة وأهل المعاصى لكى نقربهم إلى اهللا عزوجّل لكن البد من اإلقتراب من أهل الغ
 . من المسئول عنهم ؟ نحن كلنا .. لدروس وعظ 

صلى اهللا وباللين وبالُهدى الذى كان عليه سيدنا رسول اهللا يسمعوا ؟ البد وان نذهب إليهم ولكن بالطريقة اللطيفة من أين 
 . عليه وسلمّ 

يا رسول اهللا إن لى أقارب أصلهم ويقطعوننى، واعطيهم ويحرموننى، : وقال له  صلى اهللا عليه وسلمّ رسول اهللا رجٌل سأل 
 :  صلى اهللا عليه وسلمّ فقال : ماذا أفعل 

 م المّل ــ والمّل هو الرماد الذى يأتى بعد النار، وهو الجمر، فكأنما تؤكلهم النار ــ وال يزال معك من اهللافكأنما تسفهُ ( 
 .يعنى كن كما انت وال تتغير وال تتبّدل، فربما يأتى عليهم يوٌم من األيام يشعروا ويُحّسوا بعملك وبقيمته ويرجعوا نادمين ) ظهير 

جعوا تائبين ونادمين ر فيلم يصل أحٌد ومشى على المنهاج إال بعد أمٍد طال او كثر  ،ى المجتمعالكالم رأيناه فوهذا 
 .وشاعرين أنهم مقصرين 
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للناس ولى عندهم حقوق، فمن يعن انا علّى واجبات ] ب نفسك بما للناس عندك، وال تطالب الناس بما لهم عليك لطا[ 
وال يطالبهم بما له من حقوق، فمن يطالب بما له من حقوق يُتعب نفسه ويُتعب يريد الراحة ماذا يفعل ؟ يقوم بما عليه من الواجبات 

 .لكن أفعل ما علّى وال أريد ما لى أستريح .. على الدوام  الناس ويظّل فى عماء وغّم وكمدٍ 

واحد مريض وازوره هللا وال انتظر منه ان يرد لى الزيارة ولذلك زارنى أو لم يزرنى فال يشغلنى وآخر قريٌب لى وعنده ُعرس 
 .وال انتظر أنه يرّد إلى فى ُعرٍس عندى حضر أم لم يحضر فال أريد منه شيئاً أشاركه 

أذهب هللا وال انتظر منهم أن يأتوا إلّى، فا الذى اتعب الناس فى كل زمان .. ى بعض الجوار فى مناسبة العيد إلذهبت 
ليه وتريد منه ان يأتى إليك ك ذهبت إومكان ماهو ؟ هو انى اريد ان يفعلوا ما أفعله معهم، وهذه هى مصيبتنا أنها ُتسقط األجر، ألن

 : ر من اهللا، لكن عندما أذهب هللا وهذه مقابل هذه يعنى ال يوجد اج.. 

يا فالن إذهب إلى فالن : أذهب للُعرس هللا واعطي له النصيب هللا، وال يكتب كشفًا وال اراجع وال اطالب .. أشارك هللا 
وهذا نفسى واتعب الناس معى ؟ ألم أتعب .. جنيهاً التى عندك  50، وانا إبنى تزوج وهات ال جنيهاً  50انا اعطيت إلبنه : وقل له 

 .هو الذى اتعب الناس 

إذن الحكاية ليست .. انا ذهبت لفالن وهو مريض وصنعت كذا وكذا وانا مريض وأرسلت له وهو لم يزرنى : يا فالن تعالى 
 .هللا واتعبت نفسى واتعبت غيرى وظللت أجرى 

حتى بداخله من الخلق أن يردوا ما ـ ـيقوم اإلنسان بما عليه لخلق اهللا، وال ينتظر : ما الذى يريح اإلنسان ؟ كما قلت لكن 
 فما له ولخلق اهللا ؟.. عمل هللا إذا وهو فى الحقيقة حقه ألنه يعمل لمن ؟ هللا وليس لخلق اهللا  عليهم له، أسقط

انت قمت بواجب مع إنسان هللا وماذا تريد .. لماذا ؟ فأنت زرته هللا وأجرك على اهللا .. يزورك  زرت واحد هللا وتريد أن انت
 .. عد ذلك ؟ ألم تعمل هللا واجرك على اهللا ؟ إنتهت منه ب

 إعطنى ربع جنيه ؟ : فهل امد يدى ألحد وأقول له  .. الكلمتين اآلن والذين فيهم النصيب واريد األجر من من ؟ من اهللا

َمَماتِي هللا َربِّ اْلَعاَلِميَن ُقْل ِإنَّ َصالتِي َونُُسِكي َوَمْحَياَي وَ  ﴿ :هللا فالتعامل مع اهللا يكون فيه كل حركاته وكل سكناته 
وهذه هى معامالت العارفين يعنى أى شسٍء لمن ؟ هللا ) األنعام (  ﴾ )163(ال َشرِيَك لَهُ َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن ) 162(

 .يسبحها المرء هللا عزوجّل حدة وال ينتظر رّداً وال مقابالً من خلق اهللا ألن الخلق أعجز من ان يدفعوا أجر تسبيحة وا

عزوجّل ؟ أو يُعطوا أجر كلمة هل يستطيعوا أن يُعطوا لواحد أجر تسبيحة واحدة هللا .. فلو إجتمع أهل المشرق والمغرب 
ين أضعنا ونحن مساك ،يقدر أن يُعطى شيئًا ألحدلكى يجبر خاطره ؟ ال احد  إليه علٍم او أجر نصيحة او أجر ُخطوة مشاها

 .ممن ال يملك لنفسه شيئاً وال حياة وال نشورا  وانتظرنا أجوراً  الموضوع

 :ماهو األجر ؟ مثل أنبياء اهللا لكن 
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                                                              . )51:هود( ﴾ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى الَِّذي َفطََرِني أََفال تـَْعِقُلوَن قل  ﴿

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلمّ 
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